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Vsebina prometno – varnostnega načrta OŠ Prevole 

 

PVN OŠ Prevole 

 

 Ocena PV razmer; 

 Šolski okoliš in prometna povezava; 

 Načrt uresničevanja PVN; 

 Pregled prometno nevarnih poti, delov poti, križišč in črnih točk; 

 Program sodelovanja za izboljšanje prometno – varnostnih razmer; 

 Priloge: - vozni red šolskega kombibusa in seznam učencev, 

- zemljevid šolskega okoliša OŠ Prevole, 

- seznam šolskih postajališč,  

    - načrt varnih poti in nevarnih delov. 
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I. PVN OŠ PREVOLE 

 

1. Ocena prometno varnostnih razmer 

 

Šola Prevole leži v pogledu prometne varnosti učencev na varnem kraju, saj je 

odmaknjena od glavne regionalne ceste. Pri oceni varnostnih razmer in načrtovanju 

prometne vzgoje in aktivnosti na tem področju moramo upoštevati: 

a) V predšolski dobi in nižjih razredih je znanje o varnosti v prometu zelo skromno. 

V šolo prihajajo neizkušeni: 

 ne poznajo urejenih prometnih površin; 

 starši se pomanjkljivo ukvarjajo z vprašanji o prometni varnosti; 

 otrokom kupujejo sredstva, ki jih nepravilno uporabljajo na cestišču, brez 

znanja in zaščitnih sredstev; 

 učenci zaradi skromnega izbora prometnih znakov in označb v našem 

okolju le-teh ne uporabljajo; 

 dogaja se, da starši sami omogočajo otrokom uporabo motornih vozil. 

b) Učenci se udeležujejo ekskurzij, izletov, srečanj, tekmovanj po letnem delovnem 

načrtu šole v raznih okoljih, kjer so prometne situacije zahtevnejše in so veliko 

bolj izpostavljeni nevarnostim gostega in hitrega prometa, zato v takih situacijah 

potrebujejo pomoč. 

c) Nevarnost predstavljajo nevesti vozniki, ki v naselju ne upoštevajo omejitvene 

hitrosti. 

d) Nevarna so postajališča, ki so povsod po vaseh neurejena, neoznačena. 

e) V naseljih in izven naselij ni urejenih površin za pešce in kolesarje, kar dodatno 

vodi v nevarne situacije. 

 

2. Šolski okoliš in prometna povezava 

 

 Šolski okoliš obsega 11 vasi. 

 Učenci vozači se vozijo s šolskim kombibusom z 10 vasi v različnih 

relacijah in po določenem voznem redu. 

 Učenci iz vasi Prevole prihajajo v šolo peš po cesti, ki nudi maksimalno 

varnost in so označene na zemljevidu. 

 

Učenci po naseljih 

 

NASELJE ŠTEVILO UČENCEV NAČIN PRIHODA V 

ŠOLO 

Žvirče 10 kombibus 

Visejec 10 kombibus 

Sela pri Hinjah 13 kombibus 

Vrh pri Hinjah 2 kombibus 

Prevole 4 peš 

Lopata 6 kombibus 

Ratje 2 kombibus 

Hrib pri Hinjah 1 kombibus 
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Lazina 3 kombibus 

Hinje 8 kombibus 

 

 

3. Načrt uresničevanja prometno varnostnega načrta 

 

Komisijo sestavljajo: ravnateljica Marija Breceljnik, Draženko Šolaja – mentor prometne 

vzgoje, Amalija Zajc – učiteljica na razredni stopnji in Anton Janežič – hišnik, šofer. 

 

PROMETNO VARNOSTNI NAČRT OBRAVNAVAJO 

 učiteljski zbor – ravnateljica; 

 oddelčne skupnosti - razredniki; 

 starši – odgovorna ravnateljica in razredniki na skupnih in oddelčnih sestankih; 

 policijski oddelek Dolenjske Toplice; 

 svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Žužemberk. 

 

Komisija zbere in obravnava predloge in pripombe na prometno-varnostni načrt in ga 

vnese v program OŠ. Prometno varnostni načrt sprejme komisija za prometno vzgojo na 

šoli. Za uresničevanje prometno-varnostnega načrta je odgovorna komisija za prometno 

vzgojo. Ravnateljica koordinira delo na področju prometne vzgoje na šoli. Mentor in 

člani komisije skrbijo za uresničevanje sprejetega načrta v okviru interesnih dejavnosti, 

pri pouku. Ob koncu šolskega leta učiteljski zbor ugotovi realizacijo programa prometne 

vzgoje na šoli. Komisija se sestane dvakrat letno. V začetku šolskega leta sprejme 

prometno-varnostni načrt, na koncu leta pa ugotovi realizacijo programa. 

 

 

4. Pregled prometno nevarnih poti, delov poti, križišč in črnih točk 

 

 

Pravih črnih točk ni, je pa gibanje na posameznih odsekih in delih cest nevarno, zato je na 

teh delih potrebna posebna pazljivost pešcev in kolesarjev. Nevarni so zoženi deli ceste, 

ovinki, slaba preglednost in promet. 

 

 

 

DOVOLJENI PREHODI ČEZ CESTO 

 

 Pri šoli na prehodu za pešce; 

 Sredi vasi – manjka prehod za pešce; 

 V križišču Žvirče – Žužemberk – Hinje manjka prehod za pešce čez občinsko 

cesto Prevole – Žužemberk; 

 Hoja po vasi Prevole do šole poteka po desni strani do šole, nazaj po levi strani; 

 V vseh drugih krajih prečkajo cesto samo na preglednih delih. 

 

V začetku pouka organizirajo učitelji za učence nižjih razredov ogled dovoljenih 

prehodov čez cesto v bližini šole in varen dohod do šole za učence iz Prevol. 
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5. Program sodelovanja za izboljšanje prometno – varnostnih razmer 

 

OŠ Prevole v zvezi z večjo prometno osveščenostjo in varnostjo sodeluje: 

S policijskim oddelkom v Dolenjskih Toplicah. Njihov policist sodeluje v komisiji za 

prometno vzgojo. 

 S sodelavci sodeluje pri uvajanju najmlajših od 1.r. do 4.r.,  na pravilno vedenje v 

prometu, pouči jih o prometnih predpisih, ki jih morajo poznati in se po njih tudi 

ravnati ter sodeluje v projektu Pasovček; 

 Z usklajenimi akcijami pripomorejo k boljši prometni varnosti otrok; 

 Z učenci 5. razreda izvajamo projekt Policist Leon svetuje; 

 Sodelujejo in pomagajo pri usposabljanju in izvedbi izpitov za kolo; 

 Starše seznanjamo z varnostjo v cestnem prometu na roditeljskem sestanku – 

predavanje policista; 

 Učenci 5. in 6. razreda  sodelujejo v projektu Otrok - policist za en dan; 

 S širšim strokovnim znanjem pripomorejo k kvalitetnejšemu izvajanju prometne 

vzgoje na šoli. 

 

S Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občine Žužemberk. 

 Zagotovimo izboljšanje prometnih razmer v vsem šolskem okolišu; 

 Vsaj enkrat letno ( in po potrebi ) skupno ugotavljamo prometne razmere v občini 

glede na prometno varnost otrok in z njimi poiščemo ustrezne rešitve 

(signalizacija, postajališča); 

 Z občinsko komisijo, ki je pristojna za varnost v cestnem prometu, se 

dogovarjamo za zagotavljanje prometno – varnostne opreme za učence, za 

programiranje in izvajanje na šoli in izven nje ( kresničke, rumene rutke, …) 

 

 

VARNOSTNA OPREMA IN NAČRT UKREPOV ZA PROMETNO VARNOST 

PREDŠOLSKIH OTROK IN UČENCEV 1.  IN 2. RAZREDA  

 Za večjo varnost otrok v 1.  in 2. r. devetletke bomo zagotovili rumene rutke in 

odsevne obeske; 

 Staršem bomo svetovali nabavo torbe z odsevnimi stekli; 

 Svetlejša oblačila za vse udeležence v prometu; 

 Pereline s svetlečimi trakovi; 

 Sodelovali bomo v akcijah za večjo varnost v prometu. 

Vzgojitelji in učitelji 1.  in 2. razreda bodo prve dni pouka praktično pokazali otrokom 

prometno varnost na cesti in varno vključevanje v promet na poti v šolo ali domov. 

Razredniki vseh drugih oddelkov bodo učence seznanili s prometno-varnostnim načrtom 

šole, s poudarkom tistega dela, ki je pomemben za večjo prometno varnost učencev. 

Posebno jih bomo opozorili na nevarnosti pri prečkanju cest in križišč. 

 

IZVAJANJE PROMETNE VZGOJE 

 

Za prometno varnost učencev v času pouka je odgovorna šola, zato se morajo vsi, delavci 

in učenci, vedno in povsod vesti po teh pravilih. 
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Za zagotavljanje prometne varnosti učencev je potrebna vzgoja in nadzor. Prometno 

vzgojo uresničujemo pri pouku, interesnih dejavnostih in tečajih. Za večjo učinkovitost 

prometne vzgoje sodeluje šola s policijskim oddelkom, starši in drugimi dejavniki. Načrt 

prometne vzgoje je sestavni del letnega delovnega načrta in učnega načrta SPO, NIT in 

DRU.    

Na predmetni stopnji uresničujejo cilje prometne vzgoje vsi učitelji, zlasti razredniki pri 

razrednih urah in pri predmetu TIT in DKE. 

Vsi učitelji, ki organizirajo ekskurzije in izlete, so dolžni v okviru priprave na ekskurzijo 

in izlet opozoriti učence na prometno varnost. 

 

AKTIVNOSTI ZA SPOZNAVANJE PROMETNIH PREDPISOV 

 

Mentor prometne vzgoje izvaja teoretični del aktivnosti za pripravo učencev na 

kolesarski izpit v četrtem razredu, petem  razredu pa usposobi učence še v praktičnem 

delu vožnje s kolesom ob pomoči policista Policijske postaje Dolenjske Toplice. 

Med vozači pridobimo neke vrste dežurne, ki bodo ob šoferju skrbeli, da bodo vozači 

med vožnjo pripeti z varnostnim pasom in da bo na kombiju red, ki bo zagotavljal varno 

vožnjo učencev za vse relacije.  V ta namen imamo določen tudi sedežni red na 

kombibusu. Na pripenjanje vsakodnevno opozarja tudi dežurni učitelj, ko pospremi 

učence na kombibus. 

V letošnjem letu bomo izvedli tehnični pregled koles. Vsako tehnično izpravno kolo bo 

dobilo nalepko. Pregledi bodo opravljeni v sodelovanju s policistom na šoli. 

 

 

6. Priloge 

 

 Seznam aktivnosti v šol. letu 2015/16; 

 Vozni red kombibusa in seznam učencev; 

 Seznam postajališč na šolski progi po vaseh; 

 Zemljevid šolskega okoliša; 

 Načrt varne poti učencev vasi Prevole. 
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Program prometno-preventivnih akcij v šolskem letu 2015/16  

 VRSTA AKCIJE POTEK 

AKCIJE 

RAZRED MENTORJI in 

SODELAVCI 

 

1. Začetek šol. l. 

 

september vrtec, 1. - 9. r. vzgojiteljica 

razredniki 

policist 

3. Šolski kombibus: 

-pravila lepega vedenja  

-sedežni red 

-uporaba varnostnega pasu 

september 1. - 9. r. ravnateljica 

voznik 

razredniki 

policist 

4. Kuža Pazi (maskota 

zavarovalnice Triglav) 

september vrtec, 1.-9.r. razredniki 

animator 

5. Varnostni pas  september-junij vrtec, 1.-9.r. razredniki 

voznik 

policist 

6. Projekt Pasavček september-maj vrtec, 1.-4.r. vzgojiteljici 

razredničarki 

7. Prometni krožek 

 

september-junij 4.r. Draženko Šolaja 

policist 

8. Varno s kolesom, 

kolesarski izpit 

september-junij 5.r. Draženko Šolaja 

policist 

9. Zberi pogum in povej september-junij 6.-9. razredniki 

10. Policist Leon svetuje september-junij 5.r. policist 

11. Varno kolo 

Bistro glavo varuje čelada 

september-junij 1.-9. razredniki 

Jerneja L. Dodič 

12. Teden otroka:-srečanje s 

policisti na OŠ Žužemberk 

oktober 5.-9.r. razredniki 

13. Teden prometne varnosti: 

-prometno varnostni načrt 

-varna pot v okolici šole  

oktober-

november 

vrtec, 1.-9. vzgojiteljici 

razredniki 

14. Bodi previden november-

januar 

4.r. razredničarka 

15. Bodi zvezda, ne meči 

petard 

december 1.-9. policist  

razredniki 

16.  40 dni brez alkohola marec 5.-9. Andreja 

Š.Mihelič 

17. Prepovedane droge april 7.-9. Andreja 

Š.Mihelič 

18. Otrok - policist za en dan april 5.r. razrednik 

policist 

19. Varno poletje junij vrtec, 1.-9. vzgojiteljici 

razredniki 
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VOZNI RED 

 

1. vožnja:  september, november, januar, marec,  maj 

 

Zap. št. SMER VOŽNJE ODHOD 

KOMBIBUSA 

ODHOD 

KOMBIBUSA 

  ZJUTRAJ POPOLDNE 

1. Visejec – Prevole 6.50 14.20 

2. Žvirče – Prevole 7.00 14.40 

3. Hinje – Hrib – Pleš – Prevole 7.15 14.50 

4. Vrh – Sela – Prevole 7.25 15.00 

5. Lopata – Ratje - Prevole 7.35 15.20 

 

VOZNI RED 

 

2. vožnja: oktober, december, februar, april, junij 

 

Zap. št. SMER VOŽNJE ODHOD 

KOMBIBUSA 

ODHOD 

KOMBIBUSA 

  ZJUTRAJ POPOLDNE 

1. Vrh – Sela - Prevole 6.50 14.20 

2. Hinje – Hrib – Pleš – Prevole 7.00 14.50 

3. Žvirče – Prevole 7.15 15.00 

4. Visejec – Prevole 7.30 15.15 

5. Lopata – Ratje - Prevole 7.40 15.30 
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SEZNAM POSTAJALIŠČ PO VASEH ZA ŠOLSKI KOMBIBUS 

 

1. ŽVIRČE 

 

 Pri gasilskem domu – Žvirče 49 

 Žvirče 3 

 Žvirče 55 – Žvirče 8 

 

 

2. HINJE 

 Hinje 13 – Hinje 15 

 Gasilski dom  

 

3. HRIB PRI HINJAH  

 Hrib pri Hinjah 12 

 

4. LAZINA 

 Lazina 1 – Lazina 2 

 

5. VISEJEC 

 Pri cerkvi 

 

6. SELA PRI HINJAH 

 Sela pri Hinjah 4 

 Na sredini vasi 

 Sela pri Hinjah 16 

 

7. VRH PRI HINJAH 

 Vrh pri Hinjah 4 

 

8. LOPATA 

 Lopata 15 

 

9.  RATJE 

 Ratje 33 
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Zemljevid šolskega okoliša 
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Načrt varne poti učencev vasi Prevole 

 

 


